EDITAL 003/2008

SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA O PROJETO CASA BRASIL
UNIDADE ESTAÇÃO FERROVIÁRIA INSTITUTO DOM FERNANDO (IDF)

GOIÂNIA  GO

O Projeto Casa Brasil através da Unidade Estação Ferroviária de Goiânia e Instituto Dom Fernando,
torna público a abertura do Edital de Seleção de Bolsistas para atuarem na Unidade Estação
Ferroviária, situada na Praça do Trabalhador Snº Setor Central e Instituto Dom Fernando (IDF),
situada na Rua José Bonifácio Qd. 23 Lt. 19, Jardim Dom Fenando.
I. DO PERÍODO, HORÁRIO E LOCAL DE INSCRIÇÃO:
1.1 – O período de inscrição será do dia 10 a 17 de abril de 2008 das 08h00min às 17h00min
horas, através da entrega de currículo no Projeto Casa Brasil Estação Ferroviária, sito na praça do
trabalhador, ou via internet conforme o item 1.3.
1.2 – As inscrições pela internet deveram ser enviadas para o correio eletrônico
casabrasil@computacao.net, até as 17h00 horas do dia 17/04/2008.
1.3 – Ao entregar o currículo ou enviar pela internet, é obrigatório o candidato indicar local de sua
preferência, bem como informar no currículo a formação profissional, cursos e experiência em
microinformática e projetos sociais.

II. DAS VAGAS E DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO:
2.1 – Serão abertas 2 (duas) vagas para este Processo Seletivo, perfazendo o total de 01 (uma) vaga
para cada unidade. Segue funções:
Funções/Vagas
Técnico (a) de Estúdio Multimídia: 02

III. DAS FUNÇÕES E SUAS RESPECTIVAS ATRIBUIÇÕES:
3.1 – Técnico (a) de Estúdio Multimídia:
Coordenar a instalação e manutenção dos equipamentos sob sua responsabilidade; operar e prestar
assistência técnica aos equipamentos do Estúdio Multimídia; planejar e promover a capacitação dos
usuários para a produção de conteúdos multimídia; participar das atividades de capacitação
promovidas pelo Coordenador da Unidade; e Elaborar relatório técnico das atividades realizadas.

IV – DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO:
4.1 – O Processo Seletivo dos Bolsistas do Projeto Casa Brasil compreende as seguintes etapas, a
saber:
4.1.1 – Análise de Currículo – de caráter eliminatório, consiste na análise e avaliação do currículo
vitae fornecido pelos candidatos e seu enquadramento nos perfis das funções previstas no projeto. A
aprovação nesta etapa fazse necessária para prosseguimento do candidato na seleção.
4.1.2  Prova Escrita – de caráter classificatório, será elaborada pela Coordenação Nacional do
Projeto Casa Brasil e se constituirá de uma prova objetiva com múltipla escolha e questões descritivas.
4.1.3 – Entrevista de caráter classificatório será realizada de forma individual, verificando se o
candidato demonstra atender os requisitos e habilidades para a função. Será dada especial atenção à
facilidade de relacionamento interpessoal do candidato, pois esta é uma característica fundamental no
ambiente de trabalho.
4.1.4 – Documentação – Cópias da documentação pessoal e número de conta (Banco do Brasil) do
candidato.
4.2 – O calendário das etapas do Processo Seletivo seguirá as datas, a saber:
4.2.1 – Análise de Currículo 19 de abril de 2008;
4.2.2 – Divulgação dos selecionados para Avaliação de Conhecimentos 20 de abril de 2008, através
do email : casabrasil@computacao.net.
4.2.3 – Avaliação de Conhecimentos, 22 de abril de 2008 das 10h50min as 12h20min, conforme
seguinte endereço: Universidade Católica de Goiás, Área III, Bloco “E”, Sala 204.
4.2.4 – Entrevista com os candidatos selecionados na Avaliação de Conhecimentos será no dia 23 de
abril de 2008 das 10h50min as 12h20min, conforme endereço descrito no item 4.2.3.
4. – Resultado final do Processo Seletivo será no dia 23 de março de 2008 a partir das 15h00min
através do email e lista anexada no Projeto CASA BRASIL Estação Ferroviária e IDF.

V – DA CARGA HORÁRIA, DO REGIME DE TRABALHO E DA REMUNERAÇÃO:
5.1 – A carga horária será de 40 horas semanais para todas as funções constantes deste edital.
5.2 – As bolsas serão concedidas pelo Conselho Nacional de Pesquisa – CNPq, pelo período de 1
(um) ano. Por se tratarem de bolsas, inexiste o vínculo empregatício, bem como demais vantagens
trabalhistas.
Não existe também desconto de Imposto de Renda sobre o valor da bolsa.
5.3 – A remuneração da bolsa será mensal, segue o valor abaixo:

Valor da Bolsa:
• Técnico (a) de Estúdio Multimídia: R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais)

VI – DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE O PROJETO CASA BRASIL:
6.1 – As informações complementares sobre o Projeto Casa Brasil poderão ser acessadas no site:
www.casabrasil.gov.br.

VII  DOS CASOS OMISSOS
7. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão de Avaliação do Processo Seletivo.
Em caso de dúvidas, entrar em contato pelo email casabrasil@computacao.net
10 de abril de 2008.

Claudio Martins Garcia
Beneficiário – CNPq
Projeto Casa Brasil Instituto Dom Fernando

Jośe Olímpio Ferreira
Beneficiário – CNPq
Projeto Casa Brasil Unidade Estação Ferroviária

